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P r o t o k ó ł   Nr I/2018 

z I sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018r.  

w świetlicy OSP w Bliżynie. 

Na ustawowy skład 15 radnych na sesji obecni byli wszyscy radni. 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

1/  Mariusz Walachnia – ponownie wybrany na Wójta Gminy 

2/  Barbara Stachera – Sekretarz Gminy 

3/  Beata Ozan – Skarbnik Gminy 

4/  Karol Ziemba – Radca Prawny UG 

5/  Anna Kowalik – obsługa Rady 

6/  Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie 

7/  Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie 

8/  Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku 

9/  Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie 

10/ Janina Kołek – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 

11/ Wacław Pejas – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów 

12/ Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 

13/ Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie 

14/ Michał Jędrys – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie 

15/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy 

       Bliżyn 

16/ Zbigniew Biber – Tygodnik Skarżyski 

17/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Porządek obrad I sesji: 

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Bliżyn. 

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie 

    nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie 

    nowo wybranemu Wójtowi Gminy Bliżyn zaświadczenia o wyborze. 

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Bliżyn. 

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn. 

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn prowadzenia obrad. 

9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

      Bliżyn. 

10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bliżyn. 

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Bliżyn. 

 

Przebieg obrad sesji: 

Sesję rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. 



 

2 

 

Przed otwarciem pierwszej sesji Rady Gminy Bliżyn w kadencji 2018-2023 

Wiesław Gregiel – Radny Senior poinformował, że na podstawie art. 167 § 1 

pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy oraz art.20 ust.2  

i art.29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Komisarz 

Wyborczy w Kielcach IV postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. zwołał I sesję 

Rady Gminy Bliżyn na dzień 22 listopada 2018r. i ustalił porządek obrad. 

Wyjaśnił dalej, że do czasu wyboru przewodniczącego rady, działając w oparciu 

o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady, 

prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.  

Obwieścił, że ta zaszczytna rola Seniora Rady przypadła właśnie jemu. 

Ad. 1 

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Bliżyn VIII kadencji otworzył Pan 

Wiesław Gregiel – Radny Senior. Przywitał wszystkich zaproszonych  

i przybyłych gości, przywitał również nowo wybranych radnych oraz ponownie 

wybranego Wójta Gminy Pana Mariusza Walachnię jako gospodarzy tego terenu 

i dzisiejszych obrad. 

Ad. 2 

Pan Michał Jędrys – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie  

pogratulował nowo wybranym radnym wyboru a następnie wręczył im 

zaświadczenia o wyborze. 

Ad. 3 

W punkcie 3 porządku sesji Pan Michał Jędrys – Przewodniczący Gminnej 

Komisji Wyborczej w Bliżynie wręczył nowo wybranemu wójtowi Panu 

Mariuszowi Walachni zaświadczenie o wyborze i złożył gratulacje. 

Ad. 4 

Przystępując do złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Bliżyn Pan 

Wiesław Gregiel poinformował, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po 

odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję”. 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po odczytaniu roty przez Pana Wiesława Gregla kolejno wymienieni radni 

powstali i złożyli ślubowanie: 

1. Bułka Radosław – „Ślubuję.” 

2. Cukrowska Dorota - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

3. Dąbrowski Józef - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

4. Gregiel Wiesław - „Ślubuję.” 

5. Gruszczyńska Monika - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

6. Jurek Krzysztof – „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

7. Krzepkowski Jacek - „Ślubuję.” 

8. Mastalerz Szymon – „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

9. Młodawski Sławomir – „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

10. Olczyk Krzysztof - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

11. Smulczyńska Aneta - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

12. Supernat Genowefa - „Ślubuję.” 
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13. Świercz Agnieszka - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

14. Wróbel Grzegorz -„Ślubuję.” 

15. Zep Małgorzata - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ad. 5 

W punkcie 5 porządku sesji Pan Wiesław Gregiel stwierdził kworum informując, 

że na ustawowy skład 15 radnych na sali obecnych jest 15 radnych w związku  

z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne. 

Ad. 6 

Następnie Pan Wiesław Gregiel odczytał projekt porządku I sesji Rady Gminy 

Bliżyn ustalony przez komisarza wyborczego.  

Do odczytanego porządku radni nie zgłosili uwag. 

Pan Wiesław Gregiel poinformował, że głosowanie nad porządkiem obrad sesji 

odbędzie się poprzez imienne głosowanie radnych. Przeprowadza się je w ten 

sposób, że wyczytani przez niego kolejno w porządku alfabetycznym radni 

określają się czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się do głosu”. Na liście 

imiennego głosowania dokona adnotacji przy nazwisku radnego i ustali wynik 

głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym imiennym poinformował, że porządek 

obrad sesji został przyjęty wynikiem głosowania: 

Głosów za - 15, 

Głosów przeciw - 0, 

Głosów wstrzymujących się – 0. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7 

Przystępując do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn Pan Wiesław 

Gregiel poinformował, że na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu rady, w głosowaniu tajnym. Biorąc pod uwagę obecność wszystkich 

radnych na sesji Pan Wiesław Gregiel dodał, że bezwzględna większość w tym 

przypadku wynosi 8. Poinformował dalej, że jeżeli w porządku obrad przewiduje 

się przeprowadzenie głosowania tajnego rada dokonuje wyboru spośród radnych 

trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników 

głosowania tajnego. 

Radni zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Małgorzatę 

Zep, Agnieszkę Świercz i Sławomira Młodawskiego. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

Następnie Pan Wiesław Gregiel przystąpił do głosowania jawnego imiennego 

nad zatwierdzeniem składu Komisji Skrutacyjnej w osobach: Sławomir 

Młodawski, Agnieszka Świercz i Małgorzata Zep: 

Głosów za - 15 

Głosów przeciwko - 0 

Głosów wstrzymujących się - 0 
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w związku z czym stwierdził, że przedstawiony powyżej skład Komisji został 

zatwierdzony przez Radę. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku ukonstytuowania się Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została 

Pani Małgorzata Zep. 

Przystępując do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy 

Bliżyn Pan Grzegorz Wróbel zgłosił kandydaturę Pana Jacka Krzepkowskiego 

i przedstawił kandydata. Pan Jacek Krzepkowski jest doświadczonym 

samorządowcem, w radzie gminy pozostaje od 12 lat. W tym czasie był 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz przez dwie kadencje pełnił funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 

Oficerskiej Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa  

w Kielcach. Obdarzony został mandatem radnego przez społeczność lokalną na 

kolejną kadencję Rady. Jest osobą, która właściwie sprawuje mandat radnego.  

Pan Jacek Krzepkowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy nie zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowała karty do głosowania. 

Pani Małgorzata Zep – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała  

z procedurą głosowania.  

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym, obliczeniu wyników głosowania  

i sporządzeniu protokołu Pani Małgorzata Zep odczytała protokół Komisji 

Skrutacyjnej. Zgłoszony kandydat Jacek Krzepkowski otrzymał 12 głosów  

w związku z czym został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn 

/protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu/. 

Pan Wiesław Gregiel odczytał projekt uchwały stwierdzającej wybór 

Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn i przystąpił do głosowania jawnego 

imiennego nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Bliżyn: 

Głosów za – 15, 

Głosów przeciwko - 0 

Głosów wstrzymujących się – 0, 

w związku z czym stwierdził, że Rada podjęła Uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 
Po złożeniu gratulacji Pan Wiesław Gregiel przekazał prowadzenie obrad 

wybranemu Przewodniczącemu Rady – Panu Jackowi Krzepkowskiemu. 

Pan Jacek Krzepkowski podziękował radnym za wybór i zaufanie jakim go 

obdarzyli. Obiecał rzetelnie i godnie reprezentować Radę Gminy Bliżyn i jak 

najlepiej wykonywać swoje obowiązki.  

Gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady również złożył Wójt wraz  

z pracownikami, radni i dyrektorka GOK. 
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Ad. 9 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad czyli wyboru 

wiceprzewodniczącego rady Pan Jacek Krzepkowski poinformował, że zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w statucie gminy rada wybiera jednego 

wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.  

Pan Jacek Krzepkowski zaproponował, aby powołana na dzisiejszej sesji 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory wiceprzewodniczącego rady. Jeżeli 

nie usłyszy sprzeciwu uważa że Rada zgadza się z jego propozycją.  

Rada nie zgłosiła sprzeciwu wobec czego głosowanie nad wyborem 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bliżyn przeprowadzi ta sama Komisja 

Skrutacyjna. 

Przystępując do zgłaszania kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Bliżyn Pani Aneta Smulczyńska zgłosiła kandydaturę Pana Krzysztofa Olczyka 

i przedstawiła kandydata. Pan Krzysztof Olczyk legitymuje się wykształceniem 

wyższym. Jest oficerem policji w stanie spoczynku. Pracował przez wiele lat  

w skarżyskiej policji na stanowisku naczelnika wydziału. Ponadto posiada 

doświadczenie w pracy samorządowej. Przez trzy kadencje pełnił funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej w skarżyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarówno posiadane 

wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe predysponują Pana Krzysztofa 

Olczyka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Pan Krzysztof Olczyk wraził zgodę na kandydowanie. 

Na Wiceprzewodniczącego Rady Pan Jacek Krzepkowski zgłosił kandydaturę 

Pana Radosława Bułki i przedstawił kandydata. Pan Radosław Bułka jest radnym 

wybranym ponownie na drugą kadencję. W poprzedniej kadencji był 

wiceprzewodniczącym komisji ds. infrastruktury.  

Pan Radosław Bułka wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowała karty do głosowania. 

Pani Małgorzata Zep – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała  

z procedurą głosowania.  

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym, obliczeniu wyników głosowania  

i sporządzeniu protokołu Pani Małgorzata Zep odczytała protokół Komisji 

Skrutacyjnej. Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Pan Radosław Bułka – 11 głosów, 

Pan Krzysztof Olczyk – 4 głosy, 

w związku z czym Pan Radosław Bułka został wybrany na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bliżyn /protokół Komisji Skrutacyjnej  

w załączeniu/. 

Pan Jacek Krzepkowski odczytał projekt uchwały stwierdzającej wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bliżyn i przystąpił do głosowania jawnego 



 

6 

 

imiennego nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Bliżyn: 

Głosów za – 13, 

Głosów przeciwko - 0 

Głosów wstrzymujących się – 2, 

w związku z czym stwierdził, że Rada podjęła Uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bliżyn. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Jacek Krzepkowski złożył gratulacje Panu Radosławowi Bułce i zaprosił 

do stołu prezydialnego. 

Pan Radosław Bułka podziękował radnym za wybór. Jest to wyróżnienie  

a zarazem zobowiązanie do ciężkiej pracy na rzecz całej gminy. Wspólnie  

z Przewodniczącym Rady chcieliby być ogniwem cementującym Radę do coraz 

lepszej pracy i aby ta 5–letnia kadencja upłynęła pod znakiem samych sukcesów.  

Ad. 10 

Przystępując do złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Pan Jacek 

Krzepkowski poinformował, że zgodnie z art.29a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą 

złożenia wobec rady gminy ślubowania. Ślubowanie może być złożone  

z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.” 

Poprosił wszystkich o powstanie a Pana Wójta o złożenie ślubowania. 

Pan Mariusz Walachnia – ponownie wybrany na Wójta Gminy Bliżyn złożył 

ślubowanie wobec Rady Gminy o następującej treści: 

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 

i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Gratulacje i najlepsze życzenia Wójtowi złożyli Sekretarz Gminy wraz  

z pracownikami, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, pozostali radni 

dyrektorzy szkół, dyrektorka GOK, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, 

sołtysi. 

Wójt podziękował za życzenia i deklarował ze swej strony współpracę ze 

wszystkimi radnymi i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dodał, że 

mieszkańcy po to obdarzyli jego osobę i radnych mandatem zaufania by im 

służyć, by gmina coraz bardziej piękniała i ze swej strony dołoży wszelkich starań 

aby tak było. 

Ad. 11 

Obrady sesji trwały od godz.1400 do godz.1525. 

Pierwszą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Pan Jacek Krzepkowski – 

Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za przybycie i udział w obradach 

sesji. 
 

Protokólant 

Anna Kowalik 


